ROMANIA
JUDETUL COY ASNA
COMUNA MICFALAU
CONSILIUL LOCAL

HOTA.RA.RE
privind aprobarea valorii finale de investitie a proiectului: .Dotarea caminului cultural
din comuna Micfalau.judetul Covasna .

r'"'

Consiliul Local al Comunei Micfalau
Intrunit In sedinta ordinara din data de 25 mai 2018
Avand In vedere:
Expunerea de motive al prirnarului comunei Micfalau.prin care propune
modificarea bugetului indicativ al Proiectului prin solicitarea unui avans invaloare de
30% din cheltuielile eligibile reprezentand 335.439,95 lei
- Bugetul indicativ al Contractului de finantare Nr.C0760CM00021771500331 din
data de 08.05.2018 precum si Actul aditional nr. 2 din 02.05.2017 si necesitatea
garantarii finantarii avansului acordat de AFIR pentru derularea proiectului;
Luand In considerare prevederile:
- O.u.G. nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gesti9narea financiara a instrumentelor
structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta:
- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor
masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea ~i
dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarea economiei In
zonele rurale cu modificarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a O.u.G. nr. 79/2009 cu modificarile ulterioare;
- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1698/2005, cu modificarile si completarile
ulterioare;
prevederile Ghidului local pentru accesarea Masurii 41-321 "Servicii de
baza pentru economie ~i pentru populatia rurala"
prevederile Legii nr. 273/2006 , privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare,
- Hotararea nr 11 din 15.02.2018 privind aprobarea bugetului general al
comunei Micfalau.
In temeiul art. 36, alin. (I), alin. 2, lit. b), alin. (4) lit. b); art. 36 alin.(9) ~i art. 45,
alin. 2 - din Legea nr. 215/2001 privind adrninistratia publica locala, republicata

HOTARAsTE ,
Art 1- Se aproba valoarea finala de investitie a proiectului "Dotarea caminului
cultural din cornua Micfalau.Iudetul Covasna"in suma totala de 407.702,6 lei din care
valoarea eligibila prin proiect 335.439,95 lei,valoarea neeligibila 72.262,65 lei.
Art 2 - Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza dl Demeter
Ferenc, primarul comunei Micfalau.
Art 3 - Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului [udetului
Covasna,primarului
comunei Micfalau.Fondul National de Garantare a Creditelor
pentru Intrepronderile
Mici si Mijlocii SA-INF (FNGCIMMSA_INF),de secretarul
comunei Micfalau .

Micfalau la 25 mai 2018
PRESEDINTE DE SEDINTA '.

Contrasemneaza
Mikola Roza
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secretar

